قائمة األجهزة والمعدات الطبية الخاضعة
لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر بالمئة
رمز النظام المنسق

الصنف

250100400004

محاليل ملحية لشطف اإلبر و اللوازم الطبية

392690310000
284410100000

284420100000

284430100000

284440100000

300211000000
300190000001
300510000000
300590100000
300590210000
300590220000

300590900000
300610100000
300610200000
300610300000
300610400000
300620000000
300630000000
300640000000
300650000000

عبوات لعينات البول والغائط
يورانيوم طبيعي ومركباته؛ خالئط و تبددات (بما في ذلك الخالئط المعدنية
الخزفية (سيرميت) ومنتجات خزفيـة ومخاليط محتوية على يورانيوم طبيعي أو
مركبات اليورانيوم الطبيعي معدة ألغراض طبية
يورانيوم مخفف أو مستنفذ بعنصر اليورانيوم ( )235Uومركباتـه؛ بلوتونيوم
ومركباته؛ خالئط وتبددات (بما في ذلك الخالئط المعدنية الخزفية "سيرميت")
ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على يورانيوم غنـى بعنصر اليورانيوم ()U 235
أو على بلوتونيوم أو مركبات هذه المنتجات معدة ألغراض طبية
يورانيوم غني بعنصر اليورانيوم ( )U 235ومركباته؛ ثوريوم ومركباته؛ خالئط
وتبددات (بما فيها الخالئط المعدنية الخزفية "سيرميت") ومنتجات خزفية ومخاليط
محتويـة على اليورانيوم مخفف بعنصـر اليورانيـوم ()U 235؛ ثوريوم أو مركبات
هذه المنتجات معدة ألغراض طبية
عناصر ونظائر ومركبات مشعة ،عدا الداخلة في البند الفرعي  28 44 10أو 44 20
 28أو 28 44 30؛ خالئط وتبددات (بما فيها الخالئط المعدنية الخزفية "سيرميت")
ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على هذه العناصر أو على النظائر أو المركبات؛
بقايا مشعة معدة ألغراض طبية
مجموعة كشف لتشخيص المالريا
العظام واألعضاء وغيرها من األنسجة البشرية أو الحيوانية المعدة لالستعمال في
الطب العالجي أو الوقائي.
ضمادات الصقة وغيرها من أصناف ذات طبقة الصقة
قطن طبي
شاش وأربطة وأصناف مماثلة مغطاة أو مشربة بمواد صيدلية
شاش وأربطة وأصناف مماثلة غير مغطاة أو مشربة بمواد صيدلية معدة للبيع
ً
حصرا للمستشفيات
بالتجزئة أو تبين من وجود رقاع عليها أو تهيئتها أنها معدة
ودوائر الصحة واإلسعاف بقصد االستعمال في الطب والجراحة
غيرها من حشو ،شاش (غزي) ،ضمادات
خيوط جراحية معقمة لخياطة الجروح
فتائل معقمة
موقفــات النزيف القابلة لالمتصاص المعقمة للجراحة أو لطب األسنان
لواصق جراحية معقمة للنسج العضوية
كواشف تحديد فئات وفصائل أو عوامل الدم
محضرات معتمة للفحص باألشعـة ومواد كاشفة يتناولها المرضى للتشخيص الطبي
اسمنت وغيره من منتجات مستعملة فـي حشو األسنان؛ اسمنت ترميم العظام
حقائب طبية وعلب إسعاف المجهزة والمعدة لإلسعاف العاجل

قائمة األجهزة والمعدات الطبية الخاضعة
لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر بالمئة
300670000000

300691000000
330190110000
330690100000
330620000000
330690200000
330790400001
330790400002
340700100000
340700200000
340700900003
380894100001
380894900001
382100000001
382200000001
382200000002
382200000003
382200009999
392620100000
392690320000
392690390001
392690390002
392690390003
392690399999
401410000000
401490100003
401511000000
401590200000
401519900001
401700200000
442199990001
480300900001
611510000001

محضرات هالمية معدة لالستعمال في الطب البشري أو البيطري كمادة تشحيم
(تزييت) ألجزاء الجسم للعمليات الجراحية أو الفحوصات السريرية أو كرابط ما بين
الجسم واألجهزة الطبية
األدوات المعدة لالستعمال في الفتحات الجراحية (المفاغرة)
مياه مقطرة ومحاليل مائية من زيوت عطرية معدة ألغراض طبية
محضرات غسل الفم وتعطير رائحته
خيوط مستعملة لتنظيف ما بين األسنان (دنتال فلوس)
محضرات تثبيت األسنان االصطناعية
محاليل العدسات الالصقة
محاليل العيون االصطناعية
شموع طب األسنان
محضرات لالستعمال في طب األسنان أساسها الجص (من الجص الكلسي أو
كبريتات الكالسيوم)
مركبات طبع األسنان
مواد تطهير لألجهزة الطبية تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو
بروموكلوروميثان
غيرها من مواد تطهير لألجهزة الطبية
محضرات وسيطة الستنبات الجراثيم
كواشف للتشخيص
كواشف للمختبرات على حامل
كواشف تحتوي على أي مادة ضمن قائمة االمن العام
غيرها من كواشف
قفازات طبية من لدائن
صحون بثري للزراعة الطبية
عبوات من بالستيك فارغة تعبأ بمواد لالسنشاق لمرضى الحساسية
لولب من بالستيك ضد الحمل
أغطية من بالستيك لحفظ الترومتر
غيرها من أصناف طبية وصيدلية
واقيات لمنع الحمل من مطاط مبركن ،غير مقسى ،وإن كانت تحتوي على أجزاء من
مطاط مقسى
محاقن صحية.
للجراحة قفازات وقفازات تغطي أصابع اليد عدا اإلبهام وقفازات تبقي أصابع اليد عارية
األلبسة الواقية للجراحين وأطباء األشعة
قفازات طبية من مطاط وإن كانت غير معقمة
ضاغطات للحقن الطبية
خافض لسان
أغطية واقية ألسرة المستشفيات إلمتصاص اإلفرازات .
جوارب طبية متدرجة الضغط

قائمة األجهزة والمعدات الطبية الخاضعة
لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر بالمئة
621010100000
630790970000
650500700000
701510000000
701590200001
701790000001
701790000002
701790000003
701790000004
701790000005
701790000006
701790000008
841920000000
841990000001
842129100000
842199000001
842310000004
842310000006
850980400000
850990000001
870321500001
870322500001
870323500001
870324500001
870331000001
870332000001
870333000001
870340000001
870350000001
870360000001
870370000001
870380000001
870590800000

ألبسة وأطقم ألبسة لالستخدام مرة واحدة وإن كانت معقمة لغرف العمليات
الجراحية من البولي بروبلين
األقنعة من النوع المستعمل من قبل الجراحين أثناء العمليات وأقنعة الوجه
للوقاية من الغبار والروائح
قبعات رأس تستخدم لغرف العمليات الجراحية من البولي بروبلين وأن كانت
معقمة لالستخدام لمرة واحدة
زجاج للنظارات الطبية (المصححة للنظر)
زجاج للنظارات الشمسية
فوهات بمحابس (للمحاقن والحقن الشرجية ..إلخ) والمباول ،والغريفات والمباصق.
أقداح الحجامة من زجاج
ساحبات لبن الثدى (وإن كانت بشفاطات من مطاط)
كؤوس غسل العيون
زجاج أجهزة اإلستنشاق
ضواغط اللسان من زجاج
البكرات من زجاج للف الخيوط الجراحية
أجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية
أجزاء أجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية
مرشحات لتنقية الدم
أجزاء مرشحات لتنقية الدم
أجهزة طبية لوزن االشخاص تعمل بوضع النقود
أجهزة طبية لوزن االشخاص بما في ذلك موازين األطفال
فراجين األسنان الكهربائية
أجزاء فراجين األسنان الكهربائية
سيارات إسعاف
سيارات إسعاف
سيارات إسعاف
سيارات إسعاف
سيارات إسعاف
سيارات إسعاف
سيارات إسعاف
سيارات إسعاف
سيارات إسعاف
سيارات إسعاف
سيارات إسعاف
سيارات إسعاف
سـيارات مجهزة للعمليات الجراحية واألغراض الطبية

قائمة األجهزة والمعدات الطبية الخاضعة
لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر بالمئة
871310000000
871390000000
871420000000
900130000001
900130000002
900130000003
900130009999
900140000000
900150000000
900311000001
900311000002
900319000001
900319000002
900319009999
900390000000
900410000000
900490100001
900490100002
900490109999
901320900002
901390900001
901811000000
901812000000
901813000000
901814000000
901819100001
901819100002
901819200001
901819200002
901819200003
901819209999
901819900001
901819900002
901819900003
901819900004

مقاعد ذات عجالت لألشخاص المعاقين دون آلية دفع
غيرها من مقاعد ذات عجالت لألشخاص المعاقين
أجزاء ولوازم مقاعد ذات عجالت لألشخاص المعاقين
عدسات الصقة ملونه
عدسات طبية الصقة لينة مضادة للجراثيم  -لالستخدام لمرة واحدة
عدسات طبية الصقة لينة مضادة للجراثيم  -لالستخدام اليومي
غيرها من عدسات الصقة
عدسات للنظارات من زجاج
عدسات للنظارات من مواد ُأخر
أطر للنظارات من لدائن
ركائب للنظارات من لدائن
أطر للنظارات من معدن
ركائب للنظارات من معدن
غيرها من أطر وركائب من مواد أخرى
أجزاء أطر وركائب للنظارات
نظارات شمسية
نظارات طبية باطر من لدائن
نظارات طبية باطر من معدن
غيرها من نظارات طبية
أجهزة ليزر لالستخدامات الطبية
أجزاء ولوازم أجهزة ليزر لالستخدامات الطبية
أجهزة تخطيط القلب
أجهزة مسح بالموجات فوق الصوتية
أجهزة تصوير بالرنين المغناطيسي
أجهزة تشخيص بالوميض اإلشعاعي
مقاييس ضغط الدم
مقاييس تصلب الشرايين
أجهزة قياس التنفس
أجهزة قياس للمخ
أجهزة قياس للحوض
غيرها من مقاييس أخر
جهاز الرجفان اآللي
نظام فانتوم الرتفاع درجة الحرارة يعمل بترددات الالسلكية -مجسم
جهاز قياس نسبة األوكسجين في الدم
غيرها من أجهزة

قائمة األجهزة والمعدات الطبية الخاضعة
لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر بالمئة
901820000000
901831100000
901831200001
901831200002
901831200003
901831300000
901831400000
901831900000
901832000001
901832000002
901839100000
901839200001
901839200002
901839200003
901839200004
901839200005
901839200006
901839300000
901839900000
901841000000
901849100000
901849200000
901849300000
901849900000
901850100001
901850100002
901850100003
901850200001
901850200002
901850200003
901850900000
901890100001
901890100002
901890109999
901890200000

أجهزة أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء
حقن لوضع الجبيرة
محاقن للعيون
محاقن لألذن
محاقن للحنجرة
محاقن للرحم ،لألمراض النسائية
حقن أدوية داخل الجلد (سرنجات) تستخدم لمرة واحدة
غيرها من حقن ،بإبر أو بدونها
إبر أنبوبية من معدن
ابر لخياطة الجروح
آالت بازلة (بزل المريض باالستسقاء ،للمرارة والعراض أخر)
مباضع
مشارط
مجسات
أدوات لتوسيع الفتحات
مرايا ومرايا عاكسة (لفحص العين والحنجرة واألذن ..الخ)
مشابك جراحية ،مقصات وكالبات ومقاطع ومطارق ومناشير وسكاكين للجراحة
بصفة عامة
قساطر وريدية
غيرها
آالت حفر األسنان ،وإن كانت مشتركة مع معدات ُأخر لطب األسنان على قاعدة واحدة
مباصق بنافورة
أدوات حشوة األسنان
مقاعد أطباء األسنان المجهزة بمعدات خاصة بطب األسنان ،عدا الداخلة في البند 9402
غيرها من أجهزة وأدوات ٌأخر لطب األسنان
منظار لفحص العيون
مقاييس لضغط الدم في العين
غيرها من أدوات التشخيص للعين
قياس تناقص حدة البصر،
أجهزة فحص الشبكية
غيرها من أدوات وأجهزة لفحص البصر
غيرها أجهزة وأدوات ُأخر لطب العيون
أجهزة تدليك طبلة األذن
منظار لألذن
غيرها من أدوات لطب األذن
أدوات وأجهزة للتخدير

قائمة األجهزة والمعدات الطبية الخاضعة
لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر بالمئة
901890300000
901890400000
901890500001
901890500002
901890500003
901890600000
901890800000
901890900000
901910000001
901910000002
901910000003
901920000001
901920000002
901920000003
901920000004
901920009999
902000000001
902000000002
902110100001
902110100002
902110100003
902110100004
902110200000
902110300000
902110400001
902110400002
902110500001
902110500002
902110500003
902110600000
902110900000
902121000000
902129000000
902131000000
902139100000

أدوات لطب األنف والحنجرة
أجهزة الكلى االصطناعية
أبر من ذهب للعالج بالوخز
أبر من فضة للعالج بالوخز
أبر من صلب للعالج بالوخز
مناظير باطنية
مجموعة (أطقم) للجراحة تحتوي على (شاش ،قطن ،ملقط ،مقص ...الخ)
غيرها من أجهزة وأدوات طبية أخرى
أجهزة عالج آلي
أجهزة تدليك
أجهزة للطب النفسي
أجهزة عالج باألوزون
أجهزة عالج ُ
باألوكسجين
أجهزة عالج أو باستنشاق المواد الطبية
أجهزة إنعاش بالتنفس اإلصطناعي
غيرها من أجهزة العالج بالتنفس
أجهزة تنفس طبية ُأخر
أقنعة غاز
أحذية لتقويم األقدام
نعال لتقويم األقدام
أجهزة لتقويم اعوجاج القدم
أقواس تقويم الساق
أجهزة لعظام الفك
أجهزة تقويم األصابع (بليت)
أجهزة تقويم الرأس
أجهزة تقويم العمود الفقري
أحزمة الفتق
أجهزة لتقويم انحراف العمود الفقري
أحزمة طبية جراحية
عكاكيز (عدا العصي البسيطة الخاصة بذوي العاهات الداخلة في البند ،6602
())CRUTCHES
غيرها من أجهزة لتقويم األعضاء أو جبر الكسور
أسنان إصطناعية
غيرها (تركيبات األسنان)
مفاصل اصطناعية
التركيبات االصطناعية للعيون (عيون اصطناعية،عدسات يتم تركيبها داخل العيون الخ

قائمة األجهزة والمعدات الطبية الخاضعة
لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر بالمئة
902139200001
902139200002
902139200003
902139200004
902139200005
902139200006
902139200007
902139200008
902139900000
902140000000
902150000000
902190100000
902190200000
902190900001
902190909999
902212000000
902213000000
902214000001
902214000002
902214000003
902214000004
902221000001
902221000002
902221000004
902221000005
902221000007
902221000008
902511000000
902519000001
902519009999
902590000001
902680000003
902780100001
902780100002
902780100003
902780109999

األذرع
سواعد
آيادي
سواعد
سيقان
أقدام
أنوف
صمامات القلب
غيرها من أعضاء إصطناعية أخر للجسم
أجهزة تسهيل السمع للصم ،باستثناء األجزاء واللوازم
منظمات نبضات القلب ،باستثناء األجزاء واللوازم
أجهزة الكالم لالشخاص الذين فقدوا القدرة على استخدام حبالهم الصوتية
األجهزة اإللكترونية للمكفوفين
دعامات قلبية
غيرها
أجهزة للتصوير الطبقي (المقطعي) يتم التحكم فيها بالكمبيوتر
غيرها ،الستعماالت طب األسنان
جهاز لتشخيص وعالج وتصوير أوعية وأعصاب الدماغ بواسطة األشعة السينية
جهاز تشخيص وفحص األورام باألشعة السينية
جهاز تشخيص يعمل باألشعة السينية يقوم بتصوير أوعية القلب
غيرها من أجهزة أشعه سينية الستعماالت طبيه أو جراحية
أجهزة الستعماالت طبية أو جراحية تعتمد على استخدام أشعة ألفا
أجهزة لطب األسنان تعتمد على استخدام أشعة ألفا
أجهزة الستعماالت طبية أو جراحية تعتمد على استخدام أشعة بيتا
أجهزة لطب األسنان تعتمد على استخدام أشعة بيتا
أجهزة الستعماالت طبية أو جراحية تعتمد على استخدام أشعة جاما
أجهزة لطب األسنان تعتمد على استخدام أشعة جاما
مقاييس حرارة غير مشتركة بأدوات أخر تحتوي على سائل للقراءة المباشرة
مقاييس حرارة إلكترونية
غيرها من مقاييس حرارة غير مشتركة بأدوات أخر
أجزاء ولوازم مقاييس حرارة غير مشتركة بأدوات أخر
أجهزة قياس اندفاع أو ضغط الغازات الطبية (فلوميتر)
أجهزة فحص الدم مخصصة لتشخيص األمراض في المختبرات
أجهزة تحليل العصارات مخصصة لتشخيص األمراض في المختبرات
أجهزة تحليل البول مخصصة لتشخيص األمراض في المختبرات
غيرها من أجهزة فحص مخصصة لتشخيص المراض في المختبرات

قائمة األجهزة والمعدات الطبية الخاضعة
لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر بالمئة
902790100001
902780900000
940210100001
940210100002
940210100003
940210100004
940210100005
940210109999
940210900002
940210900003
940210900004
940210900005
940290100001
940290100002
940290100003
940290100004
940290100005
940290100006
940290100007
940290100008
940290100009
940290100010
940290100011
940290100013
940290900001
940290900002
940290900003
940290900004
940290900005
940290900006
940290900007
960321000000
961900300000
961900400000
961900500000

أجزاء ولوازم أجهزة لفحص الدم وتحليل العصارات و البول
غيرها
كراسي طب االسنان
مساند الرأس
مساند الظهر
سنادات االقدام
متكآت األذرع والمرافق
غيرها من أجزاء لكراسي طب األسنان
كراسي طب العيون
كراسي التخدير
كراسي طب االنف واالذن والحنجرة
غيرها من أجزاء مقاعد الطب والجراحة
مناضد العمليات
مناضد الفحص
أسرة المرضى بتجهيزات آلية
مناضد مخصصة لجراحة تقويم األعضاء للجراحات المعقدة
أسرة للعالج الطبيعي والتدليك
أسرة ومقاعد لفحص واجراء عمليات الوالدة
أسرة ومقاعد طبية تعمل بالهرباء مخصصة للفحص الطبي ب
مساند الرأس
مساند الظهر
سنادات االقدام
مساكات االيدي
كرسي إفاقة للمرضى
االحزمة للربط
حماالت االرجل
مشدات الراس
حوامل االذرع
حوامل الصدر
ناقلة لنقل المصابين (نقالة)
غيرها من أجزاء أثاث للطب والجراحة
فراجين األسنان ،بما فيها فراجين أطقم األسنان
حفاضات للمرضى والمقعدين
وسائد رقيقة من ورق قابل المتصاص االفرازات من المرضى
مجموعات (أطقم) للوالدة تحتوي على صنفين أو أكثر من االصناف المذكورة في
البنود الفرعية من ( 96 19 00 10لغاية )96 19 00 90

